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KŁODZKO. - Zawsze 
chciałem przeżyć jakąś 
fajną przygodę. 
Harcerstwo było dla mnie 
jednak zbyt dużą grupą. 
Kiedy więc pojawiła się 
okazja znalezienia w 
Akademii Przygody, bez 
wahania do niej 

wstąpiłem - mówi gimnazjalista Robert 
Wolan. Tak samo uzasadniają swoją 
przynależność do grupy z twierdzy 
kłodzkiej: Michał Woś i Jakub Bednarek. 
Wielu młodych ludzi marzy o tym, aby być 
uczestnikiem niecodziennego wydarzenia, 
takiego, które z jednej strony zapiera dech 
w piersiach, z drugiej natomiast pozwala 
sprawdzić samego siebie. Filmy akcji, 
przygodowe książki, opowiadania tych, 
którzy mają za sobą już swoiste przeżycia, 
pobudzają wyobraźnię. Często pada 
pytanie: jak się w tym znaleźć? 
W Kłodzku droga do survivalu, swoistej 
szkoły życia, jest niedaleka, ale najeżona 
wymaganiami. Stawia je szef Akademii 
Przygody Mirosław Rzytki, pod okiem 
którego młodzi chłopcy przechodzą coś 
niepowtarzalnego. Już na dzień dobry 
muszą się znaleźć w murach XVIII-
wiecznej twierdzy, gdzie odbywają się 
zbiórki. 
- Z początku moi rodzice nieufnie 
podchodzili do tego, że chcę znaleźć się w 
Akademii. Stale pytali po co tam idę, co 
robimy? Kiedy jednak wrócili z zebrania, 
ich stosunek zmienił się. Dali wiarę, że 
będę tam bezpieczny - mówi Robert. Jego 
kolega Jakub wcześniej także nie należał 
do żadnej organizacji młodzieżowej. 
Nosiło go jednak, gdyż widział siebie jako 
człowieka potrafiącego udzielić pierwszej 
pomocy medycznej, znaleźć się w obcym 
dla siebie terenie, spieszącego na ratunek 
komuś, kto by go potrzebował. Dowiedział 
się o fortecznej Akademii i wkrótce znalazł 

się w jej szeregach. Tam także trafił ich 
rówieśnik Michał. Dziś przyznaje, że to... 
rodzice go "wypychali" do twierdzy. 
Wcale tego nie żałuje. 
Młodzi kłodzczanie za sobą mają 
rozpoznawanie podziemnych labiryntów, 
wspinanie się po murach, pokonywanie 
przeszkód, odnajdywanie się w grupie. 
Nauczyli się przyjaźni, dyscypliny, 
wyrzeczeń, wytrwałości. Nie jest dla nich 
wyzwaniem pokonanie pieszo długiej 
trasy, przejście wpław rzeki, 
zorganizowanie obozowiska. Każde 
kolejne spotkanie otwierało im szerzej 
oczy na otoczenie i niesione przez nie 
niespodzianki. Teraz są przekonani, że uda 
im się znaleźć chętnych, którzy pójdą w 
ich ślady. 
- Mogę śmiało powiedzieć, że ta 
dwudziestoosobowa grupa, która mi 
podlega, stanowi swoiste grono przyjaciół. 
Jest ona bardzo aktywna, równocześnie 
sobie oddana. Każdy jej członek może 
liczyć na drugą osobę, czy to podczas zajęć 
terenowych, prac konserwatorskich na 
twierdzy, poznawania tajników wielu 
dziedzin - mówi Mirosław Rzytki. - Nasze 
stowarzyszenie nie jest adresowane tylko 
do chłopców. Odnajdują się w nim również 
dziewczęta. Dlatego teraz, przy rekrutacji 
do Akademii Przygody chętnie byśmy je 
widzieli, jakkolwiek szkolenie w tej 
drużynie jest przygotowane pod chłopców. 
W najbliższych planach AP jest 
wspomożenie Księstwa Nyskiego przy 
organizacji plenerowej imprezy, która 
pokaże walkę rycerzy w obronie zamku. 
Młodzi kłodzczanie będą mogli się 
wykazać umiejętnościami wznoszenia 
elementów dawnych budowli. 
Dotychczasowa praktyka zdobyta w 
twierdzy oraz podczas zimowego kursy w 
Międzygórzu, z którego prezentujemy 
fotki, doskonale im się w tym przyda. A 
kto jest zainteresowany przynależnością do 
Akademii Przygody, może szukać z nią 
kontaktu telefonicznie (0...74) 867-64-42. 
(bień) 
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POMOGŁA AKADEMIA 
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Ostatnia tak duża powódź nawiedziła 
Kłodzko w 1938 r. - powiedział proboszcz 
tutejszej parafii, gdzie kościół już po raz 
trzeci został zalany wodą. Tym razem 
woda osiągnęła wysokość 3,90 m - w 1938 
r. o 3,5 m mniej. Inne duże powodzie 
miały miejsce w latach: 1310, 1475, 1783.  

Teraz nurt rzeki był tak silny, że 
wymywało sklepy, magazyny, stacje 
benzynowe.  

W niektórych miejscach woda osiągała 
wysokość spiętrzenia do 7,5 m. W 
przeciągu kilkunastu minut z powierzchni 
ziemi zniknął dworzec autobusowy, 
kilkadziesiąt domów mieszkalnych, ponad 
35 pojazdów zmieniło swoje położenie 
nawet o 5 km, zalało również 500 lokali 
mieszkalnych - w samym tylko Kłodzku. 
Stowarzyszenie ratunkowo-katakliczne, 
sympatycy i pasjonaci starych fortyfikacji - 
Akademia Przygody podczas powodzi z 
7/8.7. w Kłodzku, w kilka godzin po 
przejściu żywiołu, jako jedyna była zdolna 
do ratowania życia ludzkiego w miejscach, 
gdzie nie docierała żadna pomoc, nawet w 
postaci śmigłowców.  

Akademia Przygody, penetrując na 
pontonach tereny oddalone od centrum 
miasta o ok. 1 km, wyłowiła ok. 40 litrów 

oleju silnikowego, 25 litrów żółtej 
benzyny, 3 lodówki, ponad 200 kg 
środków ochrony roślin i nawozów 
sztucznych, ok. 50 puszek farb i lakierów.  

Kłodzkiej gazowni woda również nie 
oszczędziła - została ona zalana, a 
urządzenia pomiarowe pourywane. 
Wydostający się gaz groził wybuchem, 
jedyną drogą ucieczki ludzi była droga 
wodna. Kilkuosobowa ekipa ratowników 
wydostała ludzi oraz zabezpieczyła teren 
przed ewentualnym wybuchem. Wcześniej 
powiadomiona o zagrożeniu straż pożarna 
nie mogła dostać się do gazowni, bowiem 
na drodze dojazdowej pod wiaduktem 
utknął w metrowym dole z wodą 
samochód towarowy. W Kłodzku woda 
zerwała łącznie 6 km sieci gazowej. Obok 
gazowni znajduje się oczyszczalnia 
ścieków, którą woda zalała po sam czubek 
kolektorów ściekowych. Praktycznie 
wszystkie fekalia i nieczystości zostały 
wymyte w nocy, w czasie nadejścia fali 
powodziowej. Niestety, działania nocne 
AP są ograniczone. Dlatego w tym 
przypadku wcześnie rano ewakuowaliśmy 
ludzi z budynków zakładu. W Kłodzku 
zerwało 1 km sieci kanalizacyjnej.  

Przez ponad tydzień północną część miasta 
nękał śmierdzący zapach skiśniętej mąki. 
Brak prądu oraz drogi dojazdowej do 
młyna spowodował niemożność osuszania 
wilgotnej mąki, co stwarzało zagrożenie 
epidemiologiczne. Wilgotną, skażoną 
mąką interesowali się młodociani 
szabrownicy, którzy nie bacząc na 
zagrożenia własnego zdrowia, kradli mąkę 
w workach i sprzedawali później wsiom. 
Stowarzyszenie postanowiło wyjść 
naprzeciw problemowi. Zainstalowano 
tymczasowe oświetlenie dużego terenu 
zakładu, by odstraszyć złodziei. Następne 
noce w młynie - zdaniem portierów - 
upływały bardzo spokojnie.  

W chwili, gdy w mieście umilkła panika 
popowodziowa oraz opanowano bałagan 



organizacyjny państwowych służb 
ratowniczych, członkowie Akademii 
kontynuowali oczyszczanie terenów 
zalanych wodą: od wymytych wysypisk 
śmieci po zalane samochody, które 
ugrzęzły w korycie Nysy Kłodzkiej. Jako 
pierwsi w Kotlinie Kłodzkiej 
zorganizowali oni łączność telefoniczną 
pomiędzy zalanymi gminami. Jak się 
później okazało, łączność ta pomogła w 
racjonalnym rozdzielaniu żywności i 
darów oraz w oczyszczaniu Kotliny i 
wywozie śmieci na czynne wysypiska.  

Wszystkie te działania wykonane zostały 
przy pomocy dwóch pontonów 
zakupionych przez AP. Dwa terenowe 
samochody oraz 10 osób sprawdziło się w 
ratownictwie kataklicznym. Ludzie 
przebywali w wodzie po 11 godzin 
dziennie, nie posiadając kombinezonów do 
nurkowania, podstawowej łączności 
radiowej, oraz ubrań zamiennych. Obecnie 
prowadzone są prace remontowe bazy 
ratownictwa, gdzie w przyszłości, po 8 

latach istnienia w Polsce AP, zawiązana 
zostanie Grupa Ratownictwa Górskiego i 
Kataklicznego. Będzie również 
prowadzona próba odrestaurowania 
północnej części Kłodzkiej Twierdzy.  

Akademia Przygody nie zapomina o 
najmłodszych, dzięki którym w Kłodzku 
19.9.97 podczas akcji "Sprzątanie Świata 
POLSKA '97" zebrano ponad 100 kg 
nieczystości z ulic i parków, a co 
najważniejsze z brzegów Nysy Kłodzkiej.  

Zdaniem dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 
3 w Kłodzku, które zbierały śmieci, w 
samym mieście przeważały odpady 
plastikowe, a nad brzegiem rzeki złom i 
makulatura.  

Adres stały od stycznia '98:  

Schronisko AP  
W. Łukasińskiego 79  
57-300 Kłodzko  

 
 

■



BOHATER POWODZI 
 Julia Weber, II L.O. Kłodzko 
http://www.powiat.klodzko.pl/konkurs/web

er/default.htm 

 

 Powódź, która w 1997r. nawiedziła 
Kotlinę Kłodzką była dla wielu jej 
mieszkańców bardzo dramatycznym 
przeżyciem. Pokazała jednak jak wielu 
ludzi jest zdolnych do pomocy innym. 
Sprawną organizacją i sporym 
poświęceniem wykazali się członkowie 
Akademii Przygody, którzy pomimo 
zaskoczenia „wielką wodą" szybko 
zgromadzili sprzęt i ludzi potrzebnych do 
przeprowadzenia akcji ratunkowych w 
Kłodzku i okolicach. 

„6 lipca rzeka wyglądała już bardzo 
niepokojąco. Dość wysoki stan mętnej 
wody i wartki prąd nie zdradzały jednak 
mającej nadejść katastrofy"- mówi 
Mirosław Rzytki, komendant Akademii 
Przygody. 

Nysa Kłodzka jest niespokojną, górską 
rzeką, która po każdych opadach deszczu 
jest zmącona i żywiej płynie, dlatego 
początkowo opisany widok nie budził 
strachu obserwatorów. 

AP prowadzi letnie obozy dla młodzieży. 
W lipcu ‘97 trwał akurat taki obóz, 
dlatego, gdy 7 lipca Nysa Kłodzka zalała 
miasto, najważniejszą rzeczą stała się 
ewakuacja dzieci z zagrożonych terenów i 
umieszczenie ich w bezpiecznym miejscu. 

Ten manewr udał się bez przeszkód, a 
bezpiecznym miejscem okazał się budynek 
CEK-u. 

W tym samym czasie zapadła już decyzja o 
włączeniu się do akcji ratunkowej w 
rejonie ulicy Wodnej. 

 Po zgromadzeniu sprzętu (m.in. trzeba 
było przywieźć pontony z Kędzierzyna - 
Koźla, gdyż tam zostały po ćwiczeniach 
treningowych) oraz przygotowaniu ludzi, 
AP zgłosiła się do jednostki Straży 
Pożarnej w Kłodzku z prośbą o 
przydzielenie zadania, którym okazała się 
akcja na Ustroniu, gdzie - na oczach 
strażaków, niezdolnych poradzić sobie z 
zadaniem - udało się uratować 
uwięzionego od 12 godzin na tamie - 
mężczyznę. 

 

 Przeprowadzone działanie dało możliwość 
nawiązania współpracy ze strażą pożarną, 
co zaowocowało wspólną pomocą 
mieszkańcom Krosnowic, trwającą aż do 
wieczora. 

Problemy pojawiły się w drodze powrotnej 
do Kłodzka, gdy okazało się, że woda 
odcięła możliwość przejazdu drogą pod 
Czerwoną Górą, (strażacy wrócili do 
miasta wcześniej, unikając takiej sytuacji). 
Jednak tu pomocne okazały się samochody 
przystosowane do jazdy terenowej - 
UAZy. Brak wezwania do kolejnego 
miejsca spowodował, że nocleg w Kłodzku 
upłynął w niespokojnej atmosferze. 

8 lipca przeprowadzono działania w 
rejonie gazowni, na Ustroniu, gdzie 



przeprowadzono z osiedla ludzi oraz 
odnaleziono i uwolniono uwięzionych 
pracowników oczyszczalni ścieków. 

 Następnego dnia AP została oddana do 
dyspozycji sztabu przeciwpowodziowego 
UmiG Kłodzko. W tym wypadku 
ratownicy otrzymali rolę „taksówkarzy”, 
co nie przypadło im do gustu, do tego 
stopnia, że po południu sztab wydał 
decyzję o przerzuceniu całej grupy w rejon 
wsi Piłce, gdzie z kolei możliwość 
działania blokowało wojsko, mające 
problemy organizacyjne i techniczne - 
zwłaszcza z amfibiami. Członkowie AP 
„na około" dostali się do zalanej wsi przy 
pomocy mieszkańców. Tam zastąpili 
ratowników morskich z Sopotu. 

Amfibie dotarły na miejsce dopiero po 
zapadnięciu zmroku i akcję nadal 
prowadziła Akademia Przygody (a nie 
wojsko!). 

  

 

 

  

W taki oto sposób, upłynęły „najgorętsze" 
dni „Powodzi Stulecia" w Kotlinie 

Kłodzkiej, dla jednej z najbardziej 
aktywnych grup ratunkowych. 

Biorąc pod uwagę panujący wówczas w 
mieście chaos — zwłaszcza, jeśli chodzi o 
organizację różnego rodzaju pomocy - AP 
wykazała się dużym zaangażowaniem. 

Zaplecze techniczne Kłodzka było bardzo 
słabo wyposażone, praktycznie wcale nie 
istniało. Samorząd miasta nie posiadał 
żadnych środków pływających i 
ratownictwa bezpośredniego, natomiast 
straż pożarna - zaledwie 2 pontony, bez 
napędu silnikowego oraz linę ratowniczą, 
kupioną w czasie powodzi. Z tego względu 
opisywana grupa ratowników bazowała 
wyłącznie na swoim sprzęcie. 

Władze Kłodzka nie sprzyjały takiej 
samorzutnej pomocy, organizacji „znikąd" 
(AP działa w Kłodzku w zasadzie od 
niedawna), podobnie trudno było nawiązać 
współpracę ze strażą pożarną, nie mówiąc 
o wojsku, które bardzo negatywnie 
odniosło się do członków Akademii, 

Należy też dodać, że przeprowadzone 
akcje były często bardzo niebezpieczne: 
„Gdy próbowaliśmy dostać się do budynku 
gazowni na Ustroniu - mówi Mirek — 
doszło do zdarzenia, w którym o mało nie 
straciłem życia. Mianowicie, gdy szliśmy 
po resztkach ściany, które woda 
oszczędziła do wysokości ok. l metra nad 
ziemią, ale za to pokrywała , w postaci 
brunatnej cieczy na ok. . 40 centymetrów, 
nagle grunt umknął mi spod nóg i gdyby 
nie przytomność idącego za mną kolegi, 
który zdążył mnie złapać i wyciągnąć, 
doszłoby do tragedii. Okazało się bowiem, 
że w tym miejscu, w stojącym kiedyś 
budynku znajdował się garaż. Powódź 
jednak zrobiła z niego śmiertelną 
„pułapkę”. 

Akademia Przygody jest z założenia 
organizacją, mające na celu ratownictwo w 
czasie kataklizmów. Odpowiednie 
wyposażenie w sprzęt dałoby jej 



możliwość wykonywania swych zadań z 
korzyścią dla Kotliny Kłodzkiej. 

Zdaniem komendanta AP, ten teren jest 
zbyt słabo przygotowany do powodzi, 
które -jak wiadomo - cyklicznie się 
powtarzają—„Konieczne jest istnienie 
dobrze wyszkolonych grup ratowników 
wodno-wysokościowych, zaznajomionych 
z topografią terenu, wyposażonych w 
odpowiedni sprzęt, czyli pianki do 
nurkowania, suche skafandry oraz sprzęt 
pływający- pontony z silnikami o dużej 
mocy. Oprócz tego mieszkańcy muszą być 
świadomi istnienia takich grup i 
przygotowani do współpracy, a także 
trzeba by było przygotować drogę 
ewakuacyjną, którą na terenie zalewowym 
mogłyby tworzyć połączone ze sobą w 
różny sposób strychy budynków. Ważne 
jest też, aby w sytuacjach kryzysowych 
pracowało tylko jedno centrum 
dowodzenia oraz jeden kanał łączności". 

Moim zdaniem, pomoc, jakiej udzielili 
członkowie Akademii Przygody ludziom 

dotkniętym przez powódź, jest godna 
uwagi, gdyż nie każdego stać na taki zryw 
i poświęcenie, z narażeniem własnego 
zdrowia i życia, pomimo niedogodności 
natury technicznej. 
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HISTORIA SURVIVALU W POLSCE  
http://survival.strefa.pl/survival2.htm 
 
Można powiedzieć, że historia survivalu w 
Polsce zaczęła się w roku 1910. Wtedy to 
dotarł do naszego kraju skauting, który 
następnie nieco „zmutował” i zmienił się w 
harcerstwo. W okresie międzywojennym w 
harcerstwie istniał ruch „puszczański” 
zbliżony do amerykańskiego woodcraftu, 
ale inspirowany również powieścią Marii 
Rodziewiczówny "Lato leśnych ludzi". W 
ramach tego ruchu wiele drużyn 
wypracowało własną metodykę pracy – 
prym wiedli drużynowi wychowani w 
słynnej szkole instruktorskiej nad Jeziorem 
Wigry. 
 
Jednak poza harcerstwem puszczaństwo i 
bytowanie były praktycznie nieznane aż do 
lat 80-tych XX wieku. Wtedy to miały 
miejsce kilka zjawisk: 
Zelżał nadzór ideologiczny ze strony partii 
i harcerskich komend nad drużynami 
harcerskimi.  
Zaczęły do Polski docierać z zagranicy 
takie książki, jak „SAS Survival 
Handbook” lub „US Army Survival 
Manual: FM 21-76”. W warunkach lekkiej 
odwilży ustrojowej były one odbijane na 
kserokopiarkach i rozpowszechniane 
wśród młodzieży harcerskiej i turystycznej.  
Słowa „sztuka przetrwania” i „survival” 
zaczęły się pojawiać w miesięczniku 
Żołnierz Polski - zwłaszcza w artykułach 
Piotra Bernabiuka o 56 kompanii 
specjalnej i kapitanie Arkadiuszu Kupsie. 
 
W tych warunkach niektóre drużyny 
harcerskie zamiast tradycyjnych zajęć 
puszczańskich zaczęły organizować 
bytowanie w lesie. Najsłynniejszą z nich 
była 6 Samodzielna Harcerska Drużyna 
Górsko-Zwiadowcz "Widmo" Hufca ZHP 
Kędzierzyn-Koźle - kadrowa drużyna 
szczepu Korczakowcy z Kędzierzyna-
Koźla. Jak mi opowiedzieli byli harcerze 
Widma Anna Somorowska i Mirosław 
Rzytki, po kilku latach istnienia drużyny 
pojechali na kurs drużynowych drużyn 

obronnych „czerwonych beretów”. Kurs 
odbywał się w Harcerskim Ośrodku 
Szkoleniowym Perkoz, a jego 
komendantem był dh Radomir Korsak - 
szef wydziału specjalności obronnych w 
Głównej Kwaterze ZHP. Po dwóch dniach 
kursu kursanci z Widma sami prowadzili 
zajęcia na kursie - byli lepsi od 
zgromadzonej tam kadry instruktorskiej. 
 
Po tym kursie harcerze z Widma (już jako 
Akademia Przygody) dostawali 
zaproszenia z całej Polski, żeby 
poprowadzić zajęcia survivalowe. 
Akademia pod wodzą M. Rzytkiego 
rozkwitała - jej imprezy były nowatorskie, 
fachowe, intensywne choć czasem 
ryzykowne. Niestety ówczesne władze 
ZHP nie były przychylnie nastawione do 
tak rewolucyjnych pomysłów. Drugi obóz 
Akademii został rozwiązany. Ponieważ 
druhowie z Akademii nie zgodzili się z tą 
decyzją - kilkudniowe ukrywanie obozu 
przed władzami zakończyło się niestety 
pobytem kadry w milicyjnym areszcie. 
Ostatecznie Akademia Przygody w 1991 
roku wystąpiła ze struktur ZHP i osiadła w 
odbudowanym forcie w Srebrnej Górze. 
Jeszcze przez jakiś czas członkowie 
Akademii (już jako prywatne osoby) 
prowadzili zajęcia na rzecz ZHP - m.in. 
Szkołę Wodzów. 
 
Pomysłodawca Szkoły Wodzów - Anna 
Zimny (primo voto Somorowska) przez 
kilka następnych lat wspólnie z M. 
Rzytkim i Arkadiuszem Pawełkiem 
prowadziła w starym schronisku w 
Srebrnej Górze Octopus Centre - krajowe 
centrum survivalu. Przez jakiś czas 
przyjeżdżała tutaj survivalowa brać z całej 
Polski. Odbywały się kursy i warsztaty 
sztuki przetrwania. Kiedy jednak 
schronisko przeszło w ręce prywatne - 
inicjatywa padła. I zakończyła się ostatnia 
próba scentralizowania ruchu 
survivalowego. Od tego momentu 



survivalowcy skupiali się już tylko 
regionalnie: Akademia Przygody w 
Srebrnej Górze, Ranger Survival Club w 
Kędzierzynie oraz Łowcy Przygód w 
Gdyni. Jednak osoby wyszkolone przez 
Rzytkiego oraz Zimny rozeszły się po 

Polsce i założyły wiele grup survivalowych 
i firm turystyczno-outdoorowych, 
przyczyniając się do propagowania 
survivalu. 
 
■



WYCINKI 

 

Warto wykorzystać młodzieńczy zapał 
Euroregio Glacensis Nr 47 (205) 21 - 27 

listopada 2001 

Do twierdzy po przygodę. Z akceptacją ze 
strony władz miejskich spotyka się to, co 
czyni w twierdzy kłodzkiej Akademia 
Przygody. Zamierza ona zorganizować w 
fortecy ośrodek edukacyjno-
konserwatorski. Od kilku lat XVIII-
wieczny obiekt warowny w Kłodzku jest 
przedmiotem zainteresowania członków 
Akademii Przygody prowadzonej przez 
braci Mirosława i Remigiusza Rzytkich. 
Swoją pasją poznawania tego rodzaju 
budowli zarazili oni grupę młodych ludzi. 
Wspólnie starają się wyrwać twierdzę z 
dewastujących ją szponów natury. W 
minionych latach m.in. przetrzebili oni z 
drzew i krzewów ścianę jednego z 
bastionów. Wywołało to najpierw protesty 
niektórych mieszkańców, ale później 
okazało się, iż to młodzi mają rację: teraz 
znowu w tym miejscu powstał busz i 
roślinność korzeniami rozsadza mury. 
Konieczne okazuje się więc czynienie w 
fortecy prac porządkowo-
zabezpieczających. Na ten cel nie ma 
jednak za dużo funduszy. Dlatego też 
zorganizowanie w obiekcie ośrodka 
edukacyjno-konserwatorskiego AP - co 
proponują M. i R. Rzytcy - włodarze 
miasta uznali za zasadne. Członkowie 
zarządu Kłodzka uważają, że będzie to 
doskonały sposób na wykorzystanie zapału 
młodych i odciągnięcie wielu z nich od 
zagrożeń niesionych przez współczesność. 
 
 
 
 
 
 
 

Komenda Hufca Kędzierzyn Koźle 
1988r. 
http://kedzierzynkozle.zhp.pl/ 
 
Stanisława Krokosz - kom., Krystyna 
Dereń-Stelmach, Gerard Hellebrand, 
Ireneusz Lech, Józef Malajka, Stanisław 
Śmigielski, Mirosław Rzytki. 
 
ZASŁUŻONY DLA HUFCA ZHP 
 
Odznaką tą upamiętniono 10 rocznicę 
nadania Hufcowi imienia /1981/. Projekt 
graficzny odznaki opracował Janusz 
Dybek. Pierwsze odznaki wręczono 
podczas sesji popularno - naukowej 
poświęconej 70-cio letniej historii 
Związku. Odznakę otrzymali: (...) 
Mirosław Rzytki. 

Z Leksykonu Hufca ZHP im. 
Władysława Planetorza w Kędzierzynie 
Koźlu, przyg. Jan Płowucha 

Akademia Przygody - w 1988 powołano 
„Akademię Przygody” i jej kom. - 
Mirosława Rzytkiego. Jej celem była 
organizacja imprez turystycznych i 
obozów w stylu „puszczańskim”. 
Akademia nawiązywała w swej 
działalności do istniejących nie tylko w 
Polsce „szkół przeżycia” 

 
P r o t o k ó ł nr X/03 
z X sesji Rady Miejskiej w Kłodzku, 
która odbyła się w dniu 22 maja 
2003r. w Muzeum Ziemi Kłodzkiej. 

(...) Tytuł Mecenasa Kultury Kłodzkiej 
za rok 2002 w kategorii za największy 
finansowy wkład we współfinansowanie 
podmiotów lub przedsięwzięć kulturalnych 
i artystycznych związanych z Kłodzkiem 
otrzymali: 

Mirosław Rzytki i Remigiusz Rzytki – 
złoty medal. (...) 

 


